"A GRANDE REVELAÇÃO ALARMANTE DO SÉCULO!" - PARTE II

 9ª COMPROVAÇÃO: de "A GRANDE REVELAÇÃO ALARMANTE DO SÉCULO!"
“A BESTA DE DOIS CHIFRES QUE SOBE DA TERRA”
Apocalipse 13:11 “E VI SUBIR DA TERRA OUTRA BESTA, e tinha DOIS CHIFRES semelhantes aos de um
cordeiro; e falava como dragão.” - O termo "besta", ou "monstro" é muito usado na Bíblia para se referir a "um
poder imperial muito grande com intenções malignas", pois é assim que Deus os enxerga, como "bestas feras".
Aqui no capítulo 13 do livro de Apocalipse, temos a narrativa de duas bestas, a do versículo 1 se refere a besta que
sobe do mar e esta do versículo 11 se refere a besta que sobe da terra. Entretanto, tanto a besta que sobe do mar
como a que sobe da terra se referem "a mesma besta" vista por ângulos diferentes. A primeira besta que sobe do
mar é narrada com mais ênfase ao "falso profeta" que ressurgirá ao mundo em breve! - Já esta besta, que sobe da
terra, do versículo 11, é narrada com mais ênfase pelas atuações do "anticristo", o 1º chifre desta besta, que é o
foco desta comprovação que estamos analisando agora! - Para mais detalhes sobre a primeira besta que sobe do
mar, leia "A IMPRESSIONANTE REVELAÇÃO DO FALSO PROFETA".

A BESTA QUE SOBE DA TERRA
Terra, neste caso do "líder político mundial" (o anticristo), está simbolizando “uma terra firme”, “uma nação
forte”, ou seja, “um império muito forte”, mesmo porque não faria o menor sentido "uma besta" (um poderio) subir
de uma nação qualquer, não é verdade? Os Estados Unidos da América é a única nação que se encaixa
perfeitamente nas características de ser "o império mais poderoso e influente do mundo" em nossos dias!
Barack Obama era a peça fundamental que estava faltando nesse quebra-cabeça, para que então pudesse ser
"IDENTIFICADA" essa terrível e misteriosa "besta que sobe da terra"! - Veja no vídeo a seguir, Barack Obama, por
enquanto como "líder mundial extra-oficial", anunciando que agora, na liderança dele, os Estados Unidos da
América "emergirão mais fortes do que antes". O repórter chegou a dizer que ele "previu o futuro" ao declarar o
seguinte: "Vamos emergir mais fortes do que antes!" - Após essas declarações ele foi amplamente aplaudido no
seu 1º discurso no Congresso Americano. - Veja essa declaração de Barack Obama na matéria em vídeo "Obama
diz que cortará gastos com guerras" no site do Jornal Nacional da Globo.com. Veja também a matéria em texto:
"Obama promete uma América mais forte, austera e responsável" - Essa declaração, portanto, é o prenúncio da
ascensão da "besta que emerge da terra", anunciada pelo próprio "grande líder mundial" que se tornará
"o anticristo"! - Simplesmente impressionante!!!

A COMPOSIÇÃO DA BESTA DE DOIS CHIFRES
Como "a besta que sobe da terra" tem dois chifres, você pode estar perguntando: "Mas quem são ou o que
significa os dois chifres dessa besta? " - Resposta: O Primeiro chifre é o "líder político mundial" ou "anticristo" que
exercerá o poder político e absoluto sobre toda a terra. O segundo chifre é "o líder religioso mundial", mais
conhecido entre nós cristãos como "o falso profeta" que exercerá o poder religioso total sobre toda a terra, pois ele
será venerado como "um deus"! O anticristo já está identificado como sendo Barack Obama. O falso profeta também
já está identificado em "A IMPRESSIONANTE REVELAÇÃO DO FALSO PROFETA"! - Graças à palavra de Deus,
que é A LUZ para o nosso caminho, também já sabemos a real identidade do "falso profeta", pois se trata da figura
religiosa "mais importante" e "mais carismática" dos últimos 30 anos! - No apocalipse, onde está esta revelação, ele
é identificado como sendo "a cabeça mais importante" das sete cabeças da "besta que sobe do mar" e que
tornará a viver!!! - Trata-se do "papa João Paulo II", o mais carismático dos 7 últimos papas que se tornaram rei
do Vaticano. No arrebatamento, quando os mortos ressurgirem, ele também ressuscitará juntamente com muitos,
então, "ele tornará à viver" e todo o mundo irá se maravilhar, e então passarão a seguir e adorar o papa ressurgido
como sendo "um novo deus"! Confira abaixo um trecho de Apocalipse que denuncia "o falso profeta":
Apocalipse 17:8 "A besta que viste era e já não é; TODAVIA ESTÁ PARA SUBIR DO ABISMO, e vai-se para a

perdição; e os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do
mundo SE ADMIRARÃO, QUANDO VIREM A BESTA QUE ERA E JÁ NÃO É, E QUE TORNARÁ A VIR." - Confira
abaixo, a interatividade de atuação entre os dois chifres da besta, que são "o anticristo" e "o falso profeta":
Apocalipse 13:14 "E, por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer NA PRESENÇA DA BESTA, enganava os que

habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizessem uma imagem À BESTA QUE RECEBERA A FERIDA DA ESPADA
E VIVIA." Esse último trecho marcado em maiúsculas em ambos versículos é referência ao papa João Paulo II, que
está sepultado desde 2005, mas que então voltará a vida, ou seja, IRÁ RESSUSCITAR, pois isto está implícito no
trecho "e vivia" e no trecho do versículo mais acima "quando virem a besta que era e já não é, e que tornará a vir".
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O papa João Paulo II não voltará à vida sozinho, pois ele voltará juntamente com bilhões de pessoas que também
irão ressuscitar no mesmo dia do "Arrebatamento da Igreja de Cristo", conforme está escrito no livro do profeta
Daniel, confira abaixo:
Daniel 12:1,2

"Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo; e haverá um
tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo; mas naquele tempo livrar-se-á o
teu povo, [O Arrebatamento] todo aquele que for achado escrito no livro. 2 E MUITOS DOS QUE DORMEM NO
PÓ DA TERRA RESSUSCITARÃO, UNS PARA A VIDA ETERNA, E OUTROS PARA VERGONHA E DESPREZO
ETERNO. [Ressurreição tanto de salvos para o Arrebatamento como de não-salvos para ficarem aqui no mundo ]"
Esse acontecimento acima será considerado pelo mundo, tanto "um milagre" (por ressurgir muitas pessoas que
estavam mortas) como "uma catástrofe" (por desaparecer muitas pessoas no arrebatamento). O líder mundial então
finalmente se manifestará como "o anticristo" e juntamente com outros 10 líderes mundiais atribuirão esse feito todo
a "João Paulo II ressurgido" e então irão considerá-lo como "um deus" que tem poder para levar os "vivos não
preparados" e trazer a vida os "mortos preparados" para viverem em uma "Nova Era". Esse advento forçará a
implantação imediata da Nova Ordem Mundial, ou seja, "o reinado da besta". Este reino terá a seguinte formação:
1. Barack Hussein Obama, "o líder político mundial" - "agirá como o anticristo" (1º chifre da besta)
2. João Paulo II (ressurgido), "o líder religioso mundial" - "será como um deus", "o falso profeta". (2º chifre)
Você pode estar dizendo assim: "Ahhh!!!, O papa João Paulo II e bilhões voltarem a vida??? - Não acredito!!!
Agora forçou a barra!!!" - Então leia o artigo "A IMPRESSIONANTE REVELAÇÃO DO FALSO PROFETA",
disponível também nesta Série de Revelações da Missão Global "PERTURBEM-SE TODOS OS MORADORES DA
TERRA". Ai então você entenderá como a palavra de Deus é infalível!!! - Abaixo segue uma ilustração personalizada
para uma melhor compreensão da composição da besta de dois chifres que sobe da terra.

UMA ILUSTRAÇÃO DIDÁTICA
Agora então, graças à palavra de Deus, que já sabemos "a composição dos dois chifres da besta que sobe da terra",
vamos a uma "ilustração didática" e ao mesmo tempo muito "dramática", pois tem TUDO À VER com todo esse
cenário até agora comentado aqui. Trata-se do "Touro de Wall Street", o maior símbolo da economia dos Estados
Unidos. Além disso, está em "Wall Street", o centro comercial onde operam as principais bolsas de valores de todo
mundo, ou seja, "o coração da economia mundial". Veja a figura abaixo do "Touro de Wall Street", que eu editei,
pois é um símbolo perfeito para ilustrar a "besta de dois chifres que emerge da terra", confira:
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REPRESENTAÇÃO DOS "DOIS CHIFRES DA BESTA" NO MUNDO FÍSICO
“E vi subir da terra outra besta, e tinha DOIS CHIFRES semelhantes aos de um cordeiro; e falava como dragão.”
Apocalipse 13:11
No mundo físico também podemos constatar monumentos que representam perfeitamente o símbolo de poderio
exercido pelo rei ao qual o povo outorgou determinado poder. Um "obelisco" (do latim obeliscus do grego ὀβελίσκος,
diminutivo de ὀβελός "espeto") é usado como símbolo de poder. O poderio dos "dois chifres da besta", o líder
político (anticristo) e o líder religioso (falso-profeta), são representados no mundo físico pelos seguintes obeliscos:
LIDER POLÍTICO MUNDIAL: O "Monumento a Washington"(*) é um "grande obelisco" (torre, espeto, chifre) feito
para representar o poderio do presidente americano. (*) Veja na Wikipedia.
LIDER RELIGIOSO MUNDIAL: O "Obelisco do Vaticano"(*) é um monumento "curiosamente vindo do Egito" e feito
para representar fisicamente o poderio exercido pelo chefe supremo da igreja católica, "o papa". (*) Wikipedia

Imagens com destaque para o "Monumento a Washington" e o "Obelisco do Vaticano"

Velório do papa João Paulo II na Praça de São Pedro no Vaticano, com destaque
para o Obelisco, que é uma representação física do 2º chifre da besta

A posse de Barack Obama, com destaque para o Obelisco do Capitólio em Washington, que representa o 1º chifre da besta

O SENHOR JESUS ESTÁ VOLTANDO!!!
Um recado do Senhor Jesus para todos nós em “Apocalipse 3:11”

“VENHO SEM DEMORA; GUARDA O QUE TENS, PARA QUE NINGUÉM TOME A TUA COROA.”
Esta é "uma comprovação bíblica" das 25, da Parte II do e-book "A Grande Revelação Alarmante Do Século!"
Eneas Tavares de Oliveira
| 28 de Julho de 2009
| eneastavares@gmail.com | Orkut | Fórum
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